
4. sz. Kiegdszito t6j6koztat6s ds dokument6ci6 m6dosit6s

Ti sztelt G azdasilgi S zereplok !

A Budapest Fov6ros X, keriilet Kob6nyai Onkorm6nyzat (1102 Budapest, Szent Ltszlo t6r 29.)
ajftnlalketo 6ltal inditott ,,Fiizdr u. 32, sztim alatt taltithatd dpiilet fenjitdsa ds dtalnkitdsa a
helytdrtdneti gyiiitemdny szdmdra, valamint bels6 kert fehjitrisa, a 

- 

gyiljtemdny szabucltdri
kirillitdhelydnek kialah{tdsa" ttrgyi, Kbt. 113,$ (1) bekezddse szerinti nyilt k-dzbe szeruesielj6r6sban
bedrkezett kdrdesre ajinlatkero az alfibbr kiegdszito tfijekoztatftst adja:

1. Kdrdds: G6pdszeti kdltsdgvetdsben eFt apdnznem. Kdrddsiink, hogy 1.-eFt-ot vagy 1000.-
eFt irjunk amennyiben 1000.-Ft ot akarunk a cell6ba irni?

Vflasz: Ha 1000 forintot szeretn6nek irni, akkor 1 eFt-ot kell a tihl1zatba irni. Az
6piiletg6p6szet tfhlflzat iisszesit6jdben 

^z egyes Excel lapok (kiizmti, VCs, Ftit6s-Klima,
Szell6z6s GfrzellSths) iisszesitett anyagkiilts6g 6s a dij t6tel6t automatikusan megszorozza 1000-
el, igy ott mfr forintban l6that6k abeilrazott t6telek.

2. K6rd6s: Epiteszet kdltsdgvet6sben a 182 6s 184. sorban l6vo tdtelben Hexa nevezetri
cementlap tal6lhat6' A tervlapokon a Vasarely tipus szerepel. A Hexa hatszogu a Vasarely 20*20-as
nd gyszd gu. Melyiket ttr azzuk?

Vflasz: Vasarely 20*20-as lapot kell 6razni.

3. Kdrd6s: A 183 6s 185 sorban levolilbazati elemeket mibol k6rik?

Vflasz: Mindk6t cementlapn{l a lap kiiz6ps6 szinrirnyalathval azonos szinii, azzal azonos
anyagri cementlapb6l 1Ocm magassf gban (f6lbe v igott 20*20cm lapok).

4' Kdrdds: a kiir6sban szereplo, 83I,832, B33, B34, B35 jelu, ajt6k konszign6ci6ja nincs a ktildott
anyagban,,Fdm belso nyil6sz6r6klegyfrllsa 6s elhelyezdse, biztons6gi iivegezdssel, konszign6ci6
szerinti kialakit6sban. Anyaga : Hohidas aluminum profilrendszer,,,

vrllasz : B3 I -B3 5 ny flilszir 6k r ajzait mel6kerten me gkiildj iik.

A Kbt. 52.$ (4)-(5) bekezd6s6re tekintettel ajdnlatk6r6 az ajhnlattdteli hatfriddt 2016. oktr5ber
03. napj{n 9:00 6rfra m6dositja. Az ajdnlattdteli hat6rid 6lejfntinaknapj6n 8:30 6s 9:00 6ra kcjzorr
nyitjthat6 be aj6nlat, egyebekben a felhiv6sban megadott idoszakban 6s m6don.

Budapest, 2016. szeptember 23.

dr. Magyar Adrienn
fe I el o s akkredit6lt ko zb e szer zd si szaktan6c s ad6


